
Primus  

Ortopedic Confort 
Salteaua Primus Ortopedic Confort este o saltea cu husă cu fermoar roșu, ce poate fi               
achiziționată la dimensiunile de 90x200 cm, 120x200, 140x200 cm și 160x200 cm, 180x200             
cm și o înălțime de aprox. 19 cm. Suprafața de dormit este mediu spre tare, iar confortul                 
flexibil pe durata somnului este susținută de densitatea poliuretanului folosit.  

Caracteristici tehnice: Poliuretan cu densitate 2840 si grosime de 19 cm Husă din tricot              
matlasat detașabilă și lavabilă la 30 de grade Celsius Închidere: pe 4 laturi cu fermoar roșu                
Garanție: 5 ani Înălțime saltea 19 cm Duritate: mediu spre tare 

 
Avantajele saltelei Primus Ortopedic Confort: 

● Rezistenta in timp ridicata 
● Confort indelungat 
● Husa usor de intretinut datorita fermuarului pe 4 laturi 
● Poliuretan cu o densitate mare 
● Miez indeformabil 
● Suprafata ferma de dormit 

 
Intretinerea saltelei:  
Dupa achizitionarea saltelei aceasta se desface din ambalaj, se intinde si deruleaza pe o 
suprafata plata, se deschide husa lavabila si se lasa 24 de ore pentru o derulare completa. 
Husa se poate spala la maxim 30 de grade Celsius.  Pentru alegerea saltelei potrivite 
recomandam masurarea locului in care va fi asezata salteaua pe lungime, latime si inaltime 
pentru  
 
Avantajele saltelelor Primus 

● Gama de saltele Primus este compusa din 4 tipuri de saltele, Primus Ortopedic 
Confort, Primus Ortopedic Memory, Primus Ortopedic Pocket si Primus Ortopedic 
Arc. Toate modelele din gama Primus sunt saltele optime si testate.  

● Controlul calitatii este extrem de semnificativ pentru noi, operand intr-o maniera ce 
ne permite sa le realizam prin producerea proprie de debitare de poliureatan, 
realizare de arcuri, lipire ecologica, realizare de huse, rularea saltelelor, anul acesta 
incepand si cu productia pocketurilor in Romania.  

● Tehnologiile folosite in realizarea saltelelor Primus se bazeaza pe utilaje germane, 
italiene, elvetiene si britanice, suntem totodata prima fabrica din Romania ce ruleaza 
saltele cu arcuri inca din anul 2014.  

 
 
 
 



Ortopedic Memory 

Salteaua Ortopedic Memory se distinge printr-un design simplu și fin, datorată materialului alb             
și a inchiderii cu fermoar alb. Această saltea este mediu spre moale și este special concepută                
pentru cei care doresc sa se odihnească pe o saltea mediu spre moale și care este caracterizată                 
de confort ridicat și durabilitate in timp.  

Caracteristici tehnice: Poliuretan sus/jos: Densitate 2840 grosime de 14 cm și strat            
memory 4 cm. Husă din tricot matlasat detașabilă și lavabilă la 30 de grade Celsius               
Închidere: pe 4 laturi cu fermoar alb Garanție: 5 ani Înălțime saltea 18 cm Duritate: mediu                
spre moale 

 
Avantajele saltelei Primus Ortopedic Memory: 

● Confort ridicat si indelungat 
● Husa usor de intretinut datorita fermuarului pe 4 laturi 
● Rezistenta in timp ridicata 
● Spuma memory 
● Suprafata moale 
● Poliuretan cu o densitate mare 

 
Intretinerea saltelei:  
Dupa achizitionarea saltelei aceasta se desface din ambalaj, se intinde si deruleaza pe o 
suprafata plata, se deschide husa lavabila si se lasa 24 de ore pentru o derulare completa. 
Husa se poate spala la maxim 30 de grade Celsius.  Pentru alegerea saltelei potrivite 
recomandam masurarea locului in care va fi asezata salteaua pe lungime, latime si inaltime 
pentru o asezare optima.  
 
Avantajele saltelelor Primus 

● Gama de saltele Primus este compusa din 4 tipuri de saltele, Primus Ortopedic 
Confort, Primus Ortopedic Memory, Primus Ortopedic Pocket si Primus Ortopedic 
Arc. Toate modelele din gama Primus sunt saltele optime si testate.  

● Controlul calitatii este extrem de semnificativ pentru noi, operand intr-o maniera ce 
ne permite sa le realizam prin producerea proprie de debitare de poliureatan, 
realizare de arcuri, lipire ecologica, realizare de huse, rularea saltelelor, anul acesta 
incepand si cu productia pocketurilor in Romania.  

● Tehnologiile folosite in realizarea saltelelor Primus se bazeaza pe utilaje germane, 
italiene, elvetiene si britanice, suntem totodata prima fabrica din Romania ce ruleaza 
saltele cu arcuri inca din anul 2014.  

 
 

 

 



Ortopedic Pocket 

Produsele Primus sunt superioare datorită materialelor din compozitie, a tehnologiei          
și a atenției asupra detaliilor cu care sunt executate.  

Salteaua Primus Ortopedic Pocket înseamnă îmbinarea dintre tehnologie        
germană si elvețiană și poate fi achiziționată în dimensiunile 90x200,          
120x200,140x200 și 160x200 cm si 180x200  și are o înălțime de 20 cm.  
 
Suprafața de dormit are o fermitate medie spre tare, iar confortul flexibil pe durata              
somnului este susținut de arcurile Pocket produse de către noi prin           
implementarea unor utilaje de ultimă generație, aceste arcuri pocket reduc la           
minimum efectul de balans, oferind support corpului pe toata durata somnului.  
 
Caracteristici tehnice: Placă Poliuretan sus și jos cu o densitate de 2840 grosime de 4 cm                
Feltru: 800 gr./mp, Arcuri Pocket 512 Arcuri/mp Husă din tricot matlasat, detașabilă și             
lavabilă la 30 de grade celcius. Închidere: Fermoar pe cele 4 laturi de culoare albastra               
Garanție: 7 ani  Înălțime saltea 20 cm Duritate: mediu spre tare 
 
Avantajele saltelei Ortopedic Pocket: 

● Lipire ecologica pe baza de apa 
● Asigura un somn linistitor si odihnitor  
● Saltea premium 
● Husa usor de intretinut datorita fermuarului pe 4 laturi 
● Confort flexibil si indelungat datorita arcurilor impachetate individual 
● Elimina efectul de balans 
● Ultima tehnologie in materie de confort 
● Poliuretan cu o densitate mare 

 
Intretinerea saltelei:  
Dupa achizitionarea saltelei aceasta se desface din ambalaj, se intinde si deruleaza pe o 
suprafata plata, se deschide husa lavabila si se lasa 24 de ore pentru o derulare completa. 
Husa se poate spala la maxim 30 de grade Celsius.  Pentru alegerea saltelei potrivite 
recomandam masurarea locului in care va fi asezata salteaua pe lungime, latime si inaltime 
pentru o asezare optima 
 
Avantajele saltelelor Primus 

● Gama de saltele Primus este compusa din 4 tipuri de saltele, Primus Ortopedic 
Confort, Primus Ortopedic Memory, Primus Ortopedic Pocket si Primus Ortopedic 
Arc. Toate modelele din gama Primus sunt saltele optime si testate.  

● Controlul calitatii este extrem de semnificativ pentru noi, operand intr-o maniera ce 
ne permite sa le realizam prin producerea proprie de debitare de poliureatan, 
realizare de arcuri, lipire ecologica, realizare de huse, rularea saltelelor, anul acesta 
incepand si cu productia pocketurilor in Romania.  



● Tehnologiile folosite in realizarea saltelelor Primus se bazeaza pe utilaje germane, 
italiene, elvetiene si britanice, suntem totodata prima fabrica din Romania ce ruleaza 
saltele cu arcuri inca din anul 2014.  

 
 

Ortopedic Arc 

Gama de saltele Primus conține saltele cu husă lavabilă la 30 grade Celsius, prevăzută cu               
fermoar pe cele 4 laturi. Materialele încorporate în husă sunt in conformitate cu Standardul              
Ecotex 100, iar lipirea este ecologică, prin latex pe bază de apă.  

 
Salteaua Primus Ortopedic Arc înseamnă îmbinarea dintre tehnologie germană si          
elvețiană, are dimensiunile 90X200, 120X200, 140X200 și 160x200, 180x200 cm și o            
înălțime de 19 cm. Suprafața de dormit este fermă datorită arcurilor Bonell Premium,             
produse pe utilajele elvețiene Spuhl, cu sârmă de 2.2 mm grosime. O saltea Primus              
Ortopedic Arc conține cu 30% mai multe arcuri decât saltelele clasice.  
 
Caracteristici tehnice: Poliuretan sus și jos cu o densitate 2542 și grosime de 3 cm,               
laterală placă poliuretan de densitate 2840 și grosime de 6 cm Feltru: 800 gr./mp, Arc:               
Premium Bonnel – 144 Arcuri/mp Husă din tricot matlasat, detașabilă și lavabilă la 30 de               
grade Celsius Închidere: Fermoar pe cele 4 laturi de culoare verde Garanție: 5 ani              
Înălțime saltea 20 cm Duritate: tare 
 
Avantajele saltelei Ortopedic Arc: 

● Confort ridicat si indelungat 
● Lipire ecologica pe baza de apa 
● Husa usor de intretinut datorita fermuarului pe 4 laturi 
● Suport ferm  
● Arcurile premium Bonnel contribuie la o ventilatie/aerisire optima a saltelei 
● Cu 30% mai multe arcuri decat in saltelele clasice 

 
 
Intretinerea saltelei:  
Dupa achizitionarea saltelei aceasta se desface din ambalaj, se intinde si deruleaza pe o 
suprafata plata, se deschide husa lavabila si se lasa 24 de ore pentru o derulare completa. 
Husa se poate spala la maxim 30 de grade Celsius.  Pentru alegerea saltelei potrivite 
recomandam masurarea locului in care va fi asezata salteaua pe lungime, latime si inaltime 
pentru  
 
Avantajele saltelelor Primus 

● Gama de saltele Primus este compusa din 4 tipuri de saltele, Primus Ortopedic 
Confort, Primus Ortopedic Memory, Primus Ortopedic Pocket si Primus Ortopedic 
Arc. Toate modelele din gama Primus sunt saltele optime si testate.  



● Controlul calitatii este extrem de semnificativ pentru noi, operand intr-o maniera ce 
ne permite sa le realizam prin producerea proprie de debitare de poliureatan, 
realizare de arcuri, lipire ecologica, realizare de huse, rularea saltelelor, anul acesta 
incepand si cu productia pocketurilor in Romania.  

● Tehnologiile folosite in realizarea saltelelor Primus se bazeaza pe utilaje germane, 
italiene, elvetiene si britanice, suntem totodata prima fabrica din Romania ce ruleaza 
saltele cu arcuri inca din anul 2014.  

 


